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אדמה אדם

החשוב החלק על מורה כבר כשהוא לעצמו, 'מורה', "השם
לדאוג, עליו ולנפשו לא רק לעצמו הציבור. בחיי לוקח שהוא

ילכו בה" הדרך להורות עליו לאחרים. אלא גם
בית של הראשון למחזור הסיום טקס ,1914 ילין, דוד

למורים המדרש

הדנית  בבירה האחרון שהתקיימה בדצמבר קופנהגן", "ועידת
פתרון סביב מנהיגי העולם את הצליחה לאחד לא הקפואה,
הוועידה מגלה כישלון הגלובלית. ההתחממות מוסכם לבעיית
יכולות אינן (G8-ה) העשירות המדינות שבו חדש, סדר עולמי
העולם העולם. ההבנה ששועי שאר  על רצונן  את  לכפות עוד
החברה על כתפי כבדה אחריות מטילה את הישועה יביאו לא
שכל לכך יביא הוועידה כישלון אם השטח. ופעילי האזרחית
אולי – אז הארץ כדור למצב ישיר אחראי עצמו יראה את אדם

שכרנו. יצא מהפסדנו
ובמקום הביתי, במגרש יתמקד הפעם שלנו הטור זו, ברוח
קרוי נתמקד שבו הנושא הפתרון. את יחיה – בבעיה להיאבק
כולי תקווה אך באופן ישיר, שלא אגדירו "חינוך לקיימות“,
תיווצר הקורא ובנפש העקרונות, יובנו הדוגמאות שמתוך

למושג. חיה הגדרה

העין בראש פלאות
העין, לראש קאסם  כפר בין ַצְרַטה", ל"ִעְזְּבת פעמינו נשים
זה מקום אפק. של העיר המקראית המשוער למקומה סמוך
ישראל בני בין אתר קרבות "אבן העזר", היישוב עם מזוהה
העזר", אבן "כתובת שמואל. בספר כמסופר לפלישתים,
כוכבי משה  באתר שערכו ארכיאולוגיות בחפירות שנמצאה 
כל מכילה את אביב, תל מאוניברסיטת פינקלשטיין וישראל 
בחקר חשיבות לכתובת פרוטו-כנעני. בכתב האלף-בית אותיות
העברית השפה הוראת על מלמדת והיא העתיק, האלף-בית
מימין לימין, משמאל לכתוב: יש צד מאיזה הוחלט שטרם בזמן
של להיות הלוגו זו נבחרה במאונך? כתובת או שמא לשמאל,
דפנה מנהלת ספר שאותו בית "אפק", האקולוגי  הספר בית
לקיימות החינוך וממובילי בהכשרתה לספרות מורה רודיק,

האתר  את הספר בית  תלמידי  שיפצו  2007 בשנת בישראל.
סיורים מדריכים וכיום הם הקיימת לישראל, הקרן בשיתוף
בבית הספר לקיימות החינוך חוויית אולם במקום בהתנדבות.
נוספות דוגמאות שלוש להלן בכך. מסתכמת אינה "אפק"

בפעולה: לקיימות לחינוך
תלמידים בתחנה  שני 12:00 בדיוק מתייצבים בכל יום בשעה -
מדידות את ורושמים הספר,  בית שבחצר  המטאורולוגית
www.globe. המידע לאתר מעלים את מכן הם היום. לאחר
רשת ליצור ונועד גור, אל  של  ביוזמתו  הוקם זה אתר .gov
הפועלת ואזרחים, מדענים תלמידים, מחנכים, של עולמית
הגלובלית, המקומית ועד מהרמה את הסביבה ולקיים לשפר
המרכזיים העקרונות אחד את למעשה הלכה ליישם ובכך

 Think) מקומית" פעל עולמית, "חשוב הקיימות: תפיסת של
.(Global, Act Local

במסדרונות נשמעת הראשון, הגשם אחרי קצת הסתיו, בימי -
עוזבים הזה ברגע הכלולות!" "מעוף הקריאה הספר בית
החצר לפינת הספרים ומתעופפים להם הספר את בית תלמידי
ברורים: הספר בבית העדיפויות סדרי הקציר. נמלת חיה שבה
הספרים אמת; בזמן ולחוות לראות צריך הטבע תופעות את

לא יברחו. ימתינו, האותיות
עליזה חבורה הספר לבית המגיעים  ימצאו  שישי יום בצהרי -
עד ושרים מנגנים בצוותא, להם הישובים ותלמידים הורים של

שילכו הביתה. שהמנהלת מתחננת
להביט די החינוכית  ודרכו הספר בית מהות את להבין  כדי
זה אצלנו – הדדי התלמידים: "כבוד מועצת בסיסמת

בארץ ישראל חינוך לקיימות
באמצעות  מנסים שבו מקום בכל נמצאת רוחו  אך  חדש, מושג הוא לקיימות" "חינוך
אותנו לוקח  שלפנינו הטור לרעהו. איש ובין לאדמה האדם בין שלום להשכין החינוך 

מחנכים בעקבותיהם של בזמן ובמרחב למסע

בלוך  איל מאת

אפשטיין משתחרר
עודף סרח מכל

הוא מילוליות. של
מלמד תוך כדי
בגינה, עבודה

טיולים. כדי תוך
לזרוע 'התדעו-נא

שר הוא שום?'
בגינה, לתלמידיו

עם יחד וכך,
ריח ועם המנגינה

וסודותיה, האדמה
הלשון נקלטת

כחוויה הילד בנפש



  53 עולם  אדם

בין המחברת סיסמא בטבע",
הערכי. הסביבתי לחינוך החינוך

מהצלחות לימוד
שבית מוכיח "אפק" הספר בית
איכותי להיות יכול ציבורי ספר
קרה כיצד מידה. קנה בכל
מלהביא היריעה קצרה הדבר?
של מלא פירוט הזה בטור
העין ראש את שהופכות הסיבות
אבל חינוכית, מצוינות של לאי
מוצלחת פעולה דרך על נצביע
משורשיה. חלק מבהירה אשר
"לימוד לגישת נאמנים נהיה בכך
הפרופסור שפיתח  מהצלחות", 
רוזנפלד, יונה סוציאלית לעבודה
ההצלחה, את  לחקור יש  ולפיה

חולל אותה. מה ולנסות להבין
ב-1992, הספר בית נוסד כאשר
מחנכת רודיק דפנה הייתה
בה שלומדים השנה ד', כיתה
לא רודיק והשכונה. העיר על

אנושי. מחקר לערוך והחליטה ובמסמכים, בספרים הסתפקה
הוותיקים, התושבים דלתות על והקישה רגליה כיתתה היא
ואיתם זרמו, והסיפורים הלבבות, וגם בחום, נפתחו והדלתות
של הרגליים כיתות קפה. אדי ונושם, ָספּוג חי אנושי מארג נוצר
מאגפי באחד וכיום לקהילה, הספר בית בין חיבור יצר רודיק

הראשונים. סיפורי את המתעד מוזיאון עומד הספר בית
התאדה שבו מקום על  מילים ולהכביר להוסיף  כאן ניתן
לאחר קבע דרך נשארים הספר בית ותלמידי הוונדליזם,
אולם החי, בפינת ובמסירות באחריות לטפל הלימודים שעות
שראש הידעתם מקום לפלא נוסף מראש העין. לשמור ברצוננו
הטובות המיתר כלי  מתזמורות אחת של ביתה  היא העין
המנדולינה נגני ריכוז יש את העין  שבראש קרה איך בתבל?
החמישים שנות של המעברה הפכה כיצד בעולם? הגבוה
והתהיות השאלות את ומוזיקלית? חינוכית שמוביל למקום
את לברר יטרח גם חלקכם ואולי למחשבה, כחומר לכם נשאיר
שנמצא למקום פעמיהם יטרחו לשים אף המהדרין הסוגיה.

מתל-אביב. נסיעה דקות עשר רק

נעלמה שאלה
פעל שבה  פינה, לראש ובמרחב בזמן נקפוץ העין מראש 
ד"ר יצחק ישראל: בארץ החינוך לחידוש ילין דוד שותפו של
כדי העברית. השפה וממחדשי לשון חוקר מחנך, אפשטיין,
את לתאר שהיטיב חורגין, יעקב בסופר ניעזר פועלו את לתאר

החינוכי: מעשהו גדלות
מלמד הוא של מילוליות. עודף מכל סרח משתחרר "אפשטיין
לזרוע 'התדעו-נא טיולים... כדי תוך בגינה, עבודה כדי תוך
התלמידים ולעיני בגינה, תלמידיו עם אפשטיין שר – שום?'
הזריעה, מעשה כל את ויעשה באדמה הדקר את יתקע

עם המנגינה, עם ביחד וכך, בשמו. ודבר דבר כל מכנה כשהוא
נקלטת וסודותיה, האדמה ריח  ועם  המורה של הנאה קולו
החושים ובכל ובמוח כחוויה, שנספגת ברגש הילד בנפש הלשון
הספר "בית  דרור, יובל פרופסור של מאמרו (מתוך כאחד" 

.(1991 בראשית המאה", העליון במושבות הגליל הכפרי
החינוך מחלוצי כאחד מחשיבו אני ומדוע אפשטיין, יצחק הוא מי
הבינו הוגדר, אפשטיין לא המושג שבתקופתו על פי אף לקיימות?
רואה ת"א מאוניברסיטת דרור יובל פרופסור למעשה. הלכה
ייסד אפשטיין בישראל. החינוך ומחדשי מחלוצי אחד באפשטיין
בספרו תיאר שאותה הטבעית", ב"גישה ההוראה שיטת את
בארץ, החינוך  על רבות השפיעה זו גישה בעברית". "עברית 
דרור, לפי היה,  שלה ישיר תוצר הקיבוצי. החינוך על  ובייחוד
.1921 החל משנת בקיבוצים שהונהג הנושאים", לימוד "תקופות
רק – לא השלם את לראות ביכולתו התבטאה אפשטיין גדולתו של
ראה לאן מובילה הוא כולה. והארץ הקהילה הפרט אלא של של
בשם במאמר .1907 בשנת כך על התריע ואף  הציונית, הדרך
אפשטיין: "השילוח", כתב העת בכתב נעלמה", שפירסם "שאלה
דנים אנו הכול על לבנו,  שמים אנו ארצנו  ענייני "לכל
של אחד דבר אך ומחללים, מהללים אנו הכול את ומתווכחים,
זה שנאחז בה שלם, עם חמדתנו בארץ יש כי בכך שכחנו: מה
שאנו [...] בשעה לעוזבה בדעתו היה לא בשנים ומעולם מאות
אבותינו, ארץ אל עזוזה בכל  המולדת  אהבת את מרגישים
אוהבת. ונפש רגיש לב יש עתה בה החי לעם שגם שוכחים אנו

חזקים". במולדת בעבותות הוא אדם, קשור ככל הערבי,
נפש את ומעשיו במבטו  להקיף אפשטיין יצחק  של היכולת
הגיע אולי עבורנו. דרך כמורה אותו מציבה הארץ ונפש הילד
שתפקידם יבינו מורים אשר של חדש ולגדל דור להתעורר הזמן
אשר יוצרת על דרך להורות הציבור, הדרך לכלל להורות את

לרעהו אדם ובין לאדמה אדם בין שלום

העין ראש אפק, הספר כיתה ד' בית אברהם. שחף צילום:


